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Grozījums Nr. 44
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Globālā vides un drošības novērošana 
(GMES) ir Zemes novērošanas iniciatīva, 
ko vada Savienība un ko īsteno partnerībā 
ar dalībvalstīm un Eiropas Kosmosa 
aģentūru (“EKA”). GMES sākotne ir 
meklējama 1998. gada maijā, kad iestādes, 
kuras iesaistītas kosmosa darbību izstrādē 
Eiropā, izdeva kopīgu deklarāciju, kas 
pazīstama kā “Baveno Manifesto”. 
Manifesto aicināja uz ilgtermiņa 
apņemšanos izstrādāt uz kosmosu balstītus 
vides novērošanas pakalpojumus, 
izmantojot un arī tālāk attīstot Eiropas 
prasmes un tehnoloģijas. Savienība 
2005. gadā izdarīja stratēģisku izvēli attīstīt 
neatkarīgu Eiropas Zemes novērošanas 
kapacitāti, lai varētu nodrošināt 
pakalpojumus vides un drošības jomās8, 
kādēļ tika pieņemta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 22. septembra Regula 
(ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes 
novērošanas programmu (GMES) un tās 
sākotnējām darbībām (2011.–2013.)9.

(1) Globālā vides un drošības novērošana 
(GMES) ir Zemes novērošanas iniciatīva, 
ko vada Savienība un ko īsteno partnerībā 
ar dalībvalstīm un Eiropas Kosmosa 
aģentūru (“EKA”). GMES sākotne ir 
meklējama 1998. gada maijā, kad iestādes, 
kuras iesaistītas kosmosa darbību izstrādē 
Eiropā, izdeva kopīgu deklarāciju, kas 
pazīstama kā “Baveno Manifesto”. 
Manifesto aicināja uz ilgtermiņa 
apņemšanos izstrādāt uz kosmosu balstītus 
vides novērošanas pakalpojumus, 
izmantojot un arī tālāk attīstot Eiropas 
prasmes un tehnoloģijas. Savienība 
2005. gadā izdarīja stratēģisku izvēli kopā 
ar EKA attīstīt neatkarīgu Eiropas Zemes 
novērošanas kapacitāti, lai varētu 
nodrošināt pakalpojumus vides un drošības 
jomās8, kādēļ tika pieņemta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
22. septembra Regula (ES) Nr. 911/2010 
par Eiropas Zemes novērošanas 
programmu (GMES) un tās sākotnējām 
darbībām (2011.–2013.)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 galīgā redakcija, 
2005. gada 10. novembris.

8 COM(2005) 565 galīgā redakcija, 
2005. gada 10. novembris.

9 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp. 9 OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Kopš izveidošanas GMES bija kopīga ES un EKA programma, kuru vadīja ES. Apmēram 
60 % visu ieguldījumu kosmosa nozarē līdz šim tika finansēti ar EKA starpniecību.



PE522.817v01-00 4/63 AM\1007961LV.doc

LV

Grozījums Nr. 45
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Programmas Copernicus mērķi ir 
nodrošināt rūpīgu un drošticamu 
informāciju vides un drošības jomā, kas 
pielāgota lietotāju vajadzībām un atbalsta 
citus Savienības politikas virzienus, it īpaši 
saistībā ar iekšējo tirgu, transportu, vidi, 
enerģētiku, civilo aizsardzību, sadarbību ar 
trešām valstīm un humāno palīdzību. Tā 
pamatojas uz Eiropā pastāvošām spējām, 
papildinot tās ar jauniem, kopīgi 
izstrādātiem aktīviem.

(5) Programmas Copernicus mērķi ir 
nodrošināt rūpīgu un drošticamu 
informāciju vides jomā, kas pielāgota 
lietotāju vajadzībām un atbalsta citus 
Savienības politikas virzienus, it īpaši 
saistībā ar iekšējo tirgu, transportu, vidi, 
enerģētiku, civilo aizsardzību, sadarbību ar 
trešām valstīm un humāno palīdzību. Tā 
pamatojas uz Eiropā pastāvošām spējām, 
papildinot tās ar jauniem, kopīgi 
izstrādātiem aktīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ciktāl iespējams, programmā 
jāizmanto novērojumu no kosmosa 
kapacitāte un dalībvalstu pakalpojumi. 
Programmā jāizmanto arī Eiropas 
komerciālo iniciatīvu kapacitāte, tādējādi 
veicinot dzīvotspējīgas komerciālās 
kosmosa nozares attīstību Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Programma Copernicus būtu jāīsteno 
atbilstīgi citiem saistītiem Savienības 
instrumentiem un darbībām, it īpaši 
darbībām saistībā ar vidi un klimata 
pārmaiņām, kā arī instrumentiem drošības, 
personas datu aizsardzības, konkurētspējas 
un inovāciju, kohēzijas, pētniecības, 
transporta, konkurences un starptautiskās 
sadarbības jomās, ar Eiropas Globālās 
navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) 
programmu. Copernicus datiem vajadzētu 
saglabāt datu atbilsmi dalībvalstu 
telpiskajiem atsauces datiem un būtu 
jāatbalsta tās telpiskās informācijas 
infrastruktūras izstrāde Savienībā, kura 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 14. marta 
Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE)10. Copernicus 
būtu jāpapildina arī kopējā vides 
informācijas sistēma (SEIS) un Savienības 
darbības reaģēšanai ārkārtas situācijās.

(6) Programma Copernicus būtu jāīsteno 
atbilstīgi citiem saistītiem Savienības 
instrumentiem un darbībām, it īpaši 
darbībām saistībā ar vidi un klimata 
pārmaiņām, kā arī instrumentiem drošuma, 
personas datu aizsardzības, konkurētspējas 
un inovāciju, kohēzijas, pētniecības, 
transporta, konkurences un starptautiskās 
sadarbības jomās, ar Eiropas Globālās 
navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) 
programmu. Copernicus datiem vajadzētu 
saglabāt datu atbilsmi dalībvalstu 
telpiskajiem atsauces datiem un būtu 
jāatbalsta tās telpiskās informācijas 
infrastruktūras izstrāde Savienībā, kura 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 14. marta 
Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE)10. Copernicus 
būtu jāpapildina arī kopējā vides 
informācijas sistēma (SEIS) un Savienības 
darbības reaģēšanai ārkārtas situācijās.

__________________ __________________
10 OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp. 10 OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai sasniegtu maksimālo efektivitāti 
un paplašinātu programmas Copernicus 
ietekmi, tai jāizmanto dalībvalstu īpašās 
spējas, kā arī Eiropā pastāvošo 
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tirdzniecības iniciatīvu spējas un jāgūst 
no tām labums.

Or. es

Grozījums Nr. 49
Henri Weber

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu11.

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Turklāt Eiropas datu 
pārraides satelītu sistēmas Copernicus 
Sentinels (EDRS) pieejamība paātrinās 
datu pārraidi un rezultātā kvantitatīvi un 
kvalitatīvi uzlabos spēju reaģēt uz lietotāju 
pieaugošo pieprasījumu iegūt gandrīz 
reāllaika datus. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu11.

__________________ __________________
11 OV L , , lpp. 11 OV L , , lpp.

Or. fr
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Grozījums Nr. 50
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu1.

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Papildus tam jāizmanto 
arī Eiropas datu pārraides satelītu sistēma 
(European Data Rely Satellite System —
EDRS), kas ļaus paātrināt Sentinel 
satelītu datu pārraidi un tādējādi 
apmierinās augošo pieprasījumu pēc 
datiem, tos nodrošinot gandrīz reāllaikā. 
Darbības pakalpojumu nodrošināšana ir 
atkarīga no Copernicus kosmosa 
komponentes pareizas darbības, pastāvīgas 
pieejamības un drošības. Vislielākais 
drauds Copernicus kosmosa komponentei 
ir aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu1.

__________________ __________________
11 OV L , , lpp. 11 OV L , , lpp.

Or. de

Pamatojums

EDRS, kuras darbību publiskā un privātā sektora partnerības ietvaros nodrošina Eiropas 
Kosmosa aģentūra (EKA) un Eiropas uzņēmumi, nodrošina apjomīgu datu ātru pārraidi 



PE522.817v01-00 8/63 AM\1007961LV.doc

LV

kosmosā, izmantojot tā sauktos informācijas lielceļus. Šī sistēma tiks izmantota Copernicus 
satelītiem Sentinel 1 un 2.

Grozījums Nr. 51
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu [XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu11.

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Turklāt Eiropas Datu 
pārraides satelītu sistēmas pieejamība 
Copernicus Sentinel satelītiem paātrinās 
datu pārraidi un tādējādi vēl vairāk 
uzlabos to iespējas, apmierinot lietotāju 
aizvien lielāko pieprasījumu pēc gandrīz 
reāllaika datiem. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu [XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu11.

__________________ __________________
11 OV L , , lpp. 11 OV L , , lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu1.

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Papildus tam Eiropas 
datu pārraides satelītu sistēmas 
(European Data Rely Satellite System —
EDRS) pieejamība ļaus paātrināt 
Copernicus Sentinel satelītu datu pārraidi 
un tādējādi apmierinās lietotāju aizvien 
lielāko pieprasījumu pēc datiem, tos 
nodrošinot gandrīz reāllaikā. Darbības 
pakalpojumu nodrošināšana ir atkarīga no 
Copernicus kosmosa komponentes pareizas 
darbības un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
[XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu1.

__________________ __________________
11 OV L , , lpp. 11 OV L , , lpp.

Or. de

Pamatojums

Datu nodrošināšana gandrīz reāllaikā ļaus ievērojami uzlabot Copernicus pakalpojumus. 
Šajā ziņā liela nozīme būs Eiropas datu pārraides satelītu sistēmai.
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Grozījums Nr. 53
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu [XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu11.

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, kopā ar 
programmām EGNOS/Galileo sniedzot 
lielāko ieguldījumu programmā, kas 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu [XXX], ar ko izveido 
Kosmosa novērošanas un izsekošanas 
atbalsta programmu11.

__________________ __________________
11 OV L , , lpp. 11 OV L , , lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai (9) Lai varētu īstenot mērķus, programmai 
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Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošības jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu [XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu11.

Copernicus ir jāpaļaujas uz autonomu 
Savienības novērojumu no kosmosa 
kapacitāti un jānodrošina darbības 
pakalpojumi vides, civilās aizsardzības un 
drošuma jomās. Tāpat tai ir jāizmanto 
pieejamie in-situ dati, kurus nodrošina it 
īpaši dalībvalstis. Darbības pakalpojumu 
nodrošināšana ir atkarīga no Copernicus 
kosmosa komponentes pareizas darbības 
un drošības. Vislielākais drauds 
Copernicus kosmosa komponentei ir 
aizvien pieaugošais risks sadurties ar 
citiem satelītiem un kosmosā esošajām 
atlūzām. Tādēļ programmai Copernicus ir 
jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir 
samazināt šādus riskus, it īpaši, veicinot 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu [XXX], ar ko izveido Kosmosa 
novērošanas un izsekošanas atbalsta 
programmu11.

__________________ __________________
11 OV L , , lpp. 11 OV L , , lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Programma Copernicus jāīsteno, 
ievērojot maksimālos pārredzamības un 
efektivitātes standartus. Ir ļoti būtiski 
piemērot ar publisko iepirkumu saistītos 
principus. Lai maksimāli izmantotu 
publiskos ieguldījumus un garantētu 
kosmosa nozares konkurētspēju, ar 
Copernicus saistīto pakalpojumu 
īstenošanai jābūt atvērtai konkurencei un 
tās ietvaros jāievēro Eiropas principi 
attiecībā uz publisko iepirkumu. Turklāt 
jāsaglabā godīga konkurence piegādes 
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ķēdē, īpašu uzmanību pievēršot MVU un 
jo īpaši novēršot dominējoša stāvokļa
ļaunprātīgu izmantošanu vai atkarību no 
viena piegādātāja. Tāpēc pretendentiem 
jānodrošina augsts apakšuzņēmuma 
līgumu slēgšanas līmenis.

Or. es

Grozījums Nr. 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai maksimāli veicinātu Eiropas 
kosmosa un pakalpojumu nozares 
attīstību un iegūtu labāko cenas un 
vērtības attiecību un izpildes rezultātus 
Copernicus izstrādes procesā, aktīvi 
jāpiemēro publiskā iepirkuma, atbilstoša 
līgumu apjoma noteikšanas un 
apakšlīgumu izmantošanas principi.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Maksimālie finanšu līdzekļi, kas 
nepieciešami Copernicus darbībām (2014.–
2020. gadā) ir EUR 3 786 miljoni 
2011. gada cenās, kas piešķirti atsevišķā 
budžeta nodaļā Savienības vispārējā 
budžeta 1.a kategorijas 2. sadaļā. Personāla 
un administratīvie izdevumi, kas Komisijai 
rodas, koordinējot programmu Copernicus, 

(10) Maksimālie finanšu līdzekļi, kas 
nepieciešami Copernicus darbībām (2014.–
2020. gadā) ir EUR 3 786 miljoni 
2011. gada cenās, kas piešķirti atsevišķā 
budžeta nodaļā Savienības vispārējā 
budžeta 1.a kategorijas 2. sadaļā. Personāla 
un administratīvie izdevumi, kas Komisijai 
rodas, koordinējot programmu Copernicus, 
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ir jāsedz no Savienības budžeta. ir jāsedz no Savienības budžeta. Ja rodas 
neparedzētas papildu finansiālās 
saistības, Savienības ieguldījuma daļu 
nekādā gadījumā nedrīkst palielināt uz 
citu programmu rēķina, un tādēļ tas ir 
jāsedz no līdzekļiem, ko veido starpība 
starp daudzgadu finanšu shēmas 
maksimālo līmeni un pašu līdzekļu 
maksimālo līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas GNSS aģentūrai būtu 
jāpiedalās Copernicus programmas 
ilgtermiņa plānu izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Copernicus pakalpojumi ir paredzēti 
dažādām lietotāju grupām un mērķiem. 
Izstrādājot un izmantojot šos 
pakalpojumus, būtu jāņem vērā visu 
lietotāju grupu vajadzības. Pret visiem 
galvenajiem lietotājiem jāievēro 
vienlīdzīga attieksme.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Copernicus starptautiskā dimensija ir 
īpaši būtiska saistībā ar datu un 
informācijas apmaiņu, kā arī saistībā ar 
piekļuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiņas sistēma ir rentablāka par datu 
iegādes shēmām un stiprina programmas 
globālo dimensiju.

(13) Copernicus starptautiskā dimensija ir 
īpaši būtiska saistībā ar datu un 
informācijas apmaiņu, kā arī saistībā ar 
piekļuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiņas sistēma ir rentablāka par datu 
iegādes shēmām un stiprina programmas 
globālo dimensiju, bet jāpārliecinās, ka 
tiek nodrošināta pienācīga tās 
informācijas un datu aizsardzība, ar ko 
notiek apmaiņa šīs sistēmas ietvaros.

Or. fr

Pamatojums

Referents ar šo ievieš savstarpības prasību. Taču pastāv risks, ka šis termins, ja tam ir būtiska 
politiska ietekme, var radīt sarežģījumus un interpretācijas dažādību. Tāpēc tekstā to 
mēģināts aizstāt ar juridiski atbilstošākiem terminiem.

Grozījums Nr. 61
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Copernicus starptautiskā dimensija ir 
īpaši būtiska saistībā ar datu un 
informācijas apmaiņu, kā arī saistībā ar
piekļuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiņas sistēma ir rentablāka par datu 
iegādes shēmām un stiprina programmas 
globālo dimensiju.

(13) Copernicus starptautiskā dimensija ir 
īpaši būtiska saistībā ar datu un 
informācijas apmaiņu, kā arī saistībā ar 
piekļuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiņas sistēma, kurā būtu jāņem vērā 
datu kopīgošanas principi, ir rentablāka 
par datu iegādes shēmām un stiprina 
programmas globālo dimensiju.

Or. en



AM\1007961LV.doc 15/63 PE522.817v01-00

LV

Grozījums Nr. 62
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Copernicus starptautiskā dimensija ir 
īpaši būtiska saistībā ar datu un 
informācijas apmaiņu, kā arī saistībā ar 
piekļuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiņas sistēma ir rentablāka par datu 
iegādes shēmām un stiprina programmas 
globālo dimensiju.

(13) Copernicus starptautiskā dimensija ir 
īpaši būtiska saistībā ar datu un 
informācijas apmaiņu, kā arī saistībā ar 
piekļuvi novērošanas infrastruktūrai. Šāda 
apmaiņas sistēma, ja tā ir balstīta uz 
vienlīdzīgiem datu kopīgošanas 
noteikumiem, ir rentablāka par datu 
iegādes shēmām un stiprina programmas 
globālo dimensiju.

Or. en

Pamatojums

Datu apmaiņa jāīsteno, pamatojoties uz vienlīdzīgiem noteikumiem, proti, apmaiņā 
iekļautajiem datiem kvalitatīvi jābūt līdzīgiem Copernicus datiem. Tādu datu apmaiņa, 
kuriem ir labāka kvalitāte, varētu radīt apdraudējumu Eiropas rūpniecībai.

Grozījums Nr. 63
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai būtu jāuzņemas vispārēja 
atbildība par programmu Copernicus. Tai 
būtu jādefinē prioritātes un mērķi un 
jānodrošina vispārēja programmas 
koordinēšana un uzraudzība.

(16) Komisijai būtu jāuzņemas vispārēja 
atbildība par programmu Copernicus. Tai 
būtu jādefinē prioritātes un mērķi un 
jānodrošina vispārēja programmas 
koordinēšana un uzraudzība. Tai būtu 
savlaicīgi jāsniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei visa būtiskā ar programmu 
saistītā informācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai būtu jāuzņemas vispārēja 
atbildība par programmu Copernicus. Tai 
būtu jādefinē prioritātes un mērķi un 
jānodrošina vispārēja programmas 
koordinēšana un uzraudzība.

(16) Komisijai būtu jāuzņemas vispārēja 
atbildība par programmu Copernicus. Tai
sadarbībā ar citiem iesaistītajiem 
dalībniekiem būtu jādefinē prioritātes un 
mērķi un jānodrošina vispārēja 
programmas koordinēšana un uzraudzība.

Or. fr

Pamatojums

Ražošanas ķēdes dalībnieku un datu un informācijas lietotāju aktīva, vienlīdzīga un pēc 
iespējas savlaicīga dalība ir būtiska programmas sekmīgai darbībai.

Grozījums Nr. 65
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ņemot vērā Copernicus partnerības 
dimensiju un lai izvairītos no tehnisko 
īpašo zināšanu dublēšanās, programmas 
īstenošana būtu jādeleģē iestādēm, kurām 
ir atbilstīga tehniskā un profesionālā spēja.

(17) Ņemot vērā Copernicus partnerības 
dimensiju un lai izvairītos no tehnisko 
īpašo zināšanu dublēšanās, programmas 
īstenošana būtu jādeleģē iestādēm, kurām 
ir atbilstīga tehniskā un profesionālā spēja. 
Satelītu tehniskās pārraudzības un 
koordinēšanas nodrošināšanai jāizmanto 
jau pastāvošā infrastruktūra, piemēram, 
Galileo vadības centri.

Or. de
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Grozījums Nr. 66
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Eiropas GNSS aģentūra (GSA) tika 
izveidota jau 2004. gadā, un tā veic 
dažādus uzdevumus saistībā ar Eiropas 
satelītu lokācijas un navigācijas 
programmām, tostarp Galileo un EGNOS. 
Lai gūtu lielāko iespējamo labumu no 
Galileo un Copernicus sinerģijas, ES 
Komisijai sadarbībā ar Eiropas 
Parlamentu un dalībvalstīm jāizvērtē, 
kādu nozīmi Zemes novērošanas jomā, 
īstenojot Copernicus programmu, nākotnē 
varētu piešķirt GSA, kas cieši sadarbojas 
ar izcilības centriem.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Īstenojot programmu Copernicus, ja 
tas ir pienācīgi pamatots ar darbības īpašo 
būtību un Savienības iestādes īpašajām 
zināšanām, Komisija var paļauties uz 
kompetentām Savienības aģentūrām, 
piemēram, Eiropas Vides aģentūru (EVA), 
Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (FRONTEX), Eiropas 
Jūras drošības aģentūru (EMSA), Eiropas 
Savienības Satelītcentru (EUSC), vai 
jebkuru citu attiecīgu iestādi, kura 
potenciāli atbilst deleģēšanai saskaņā ar 
58. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 

(18) Īstenojot programmu Copernicus, ja 
tas ir pienācīgi pamatots ar darbības īpašo 
būtību un Savienības iestādes īpašajām 
zināšanām, Komisija var paļauties uz 
kompetentām Savienības aģentūrām, 
piemēram, Eiropas Vides aģentūru (EVA), 
Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (FRONTEX), Eiropas 
Jūras drošības aģentūru (EMSA), Eiropas
GNSS aģentūru (GSA), Eiropas 
Savienības Satelītcentru (EUSC), vai 
jebkuru citu attiecīgu iestādi, kura 
potenciāli atbilst deleģēšanai saskaņā ar 
58. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam12. Izvēloties 
Savienības iestādi, pienācīgi ņem vērā 
rentabilitāti, ko gūs, uzticot šos 
uzdevumus, un ietekmi uz iestādes 
pārvaldības struktūru, finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem.

2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam12. Izvēloties 
Savienības iestādi, pienācīgi ņem vērā 
rentabilitāti, ko gūs, uzticot šos 
uzdevumus, un ietekmi uz iestādes 
pārvaldības struktūru, finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem.

__________________ __________________
12 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 12 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai izpildītu konkurētspējīgas 
pakalpojumu nozares veicināšanas mērķi, 
iestādēm, kurām uzticēta pakalpojumu 
darbības nodrošināšana, jāpanāk, lai tām 
saskaņā ar Savienības publiskā iepirkuma 
principiem deleģētās darbības tiktu 
atvērtas konkurencei atbilstošā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai nepieļautu uzdevumu 
dublēšanos, nodrošinātu pašreizējo 
struktūrvienību un to rīcībā esošo īpašo 
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zināšanu efektīvu izmantošanu un lai 
garantētu sinerģiju, Komisijai būtu jāuztic 
atsevišķi Copernicus programmas aspekti 
ES aģentūrām un citām struktūrām, 
piemēram, Eiropas Vides aģentūrai un 
Eiropas GNSS aģentūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai varētu ilgtermiņā sasniegt 
Copernicus mērķi, ir jākoordinē dažādu 
Copernicus iesaistīto partneru darbības un 
jāizstrādā, jāveido un jāizmanto 
pakalpojumu un novērošanas kapacitāte, 
kas atbilst lietotāju pieprasījumam. Saistībā 
ar šo komitejai būtu jāpalīdz Komisijai 
nodrošināt Savienības, dalībvalstu un
starpvaldību aģentūru ieguldījumu 
Copernicus koordinēšanu, vislabākajā 
iespējamajā veidā izmantojot esošo spēju 
un apzinot trūkumus, kuri jānovērš 
Savienības līmenī. Tāpat tai būtu jāpalīdz 
Komisijai uzraudzīt vienmērīgu 
Copernicus īstenošanu.

(19) Lai varētu ilgtermiņā sasniegt
Copernicus mērķi, ir jākoordinē dažādu 
Copernicus iesaistīto partneru darbības un 
jāizstrādā, jāveido un jāizmanto 
pakalpojumu un novērošanas kapacitāte, 
kas atbilst lietotāju pieprasījumam. Saistībā 
ar šo komitejai būtu jāpalīdz Komisijai 
nodrošināt Savienības, dalībvalstu,
starpvaldību aģentūru un uzņēmumu
ieguldījumu Copernicus koordinēšanu, 
vislabākajā iespējamajā veidā izmantojot 
esošo spēju un apzinot trūkumus, kuri 
jānovērš Savienības līmenī. Tāpat tai būtu 
jāpalīdz Komisijai uzraudzīt vienmērīgu 
Copernicus īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmumu aktīva līdzdalība jau ir ietverta referenta ierosinātajos priekšlikumos; šajā 
gadījumā tiek ierosināts to iekļaut visā tekstā.

Grozījums Nr. 71
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai varētu ilgtermiņā sasniegt 
Copernicus mērķi, ir jākoordinē dažādu 
Copernicus iesaistīto partneru darbības un 
jāizstrādā, jāveido un jāizmanto 
pakalpojumu un novērošanas kapacitāte, 
kas atbilst lietotāju pieprasījumam. Saistībā 
ar šo komitejai būtu jāpalīdz Komisijai 
nodrošināt Savienības, dalībvalstu un 
starpvaldību aģentūru ieguldījumu 
Copernicus koordinēšanu, vislabākajā 
iespējamajā veidā izmantojot esošo spēju 
un apzinot trūkumus, kuri jānovērš 
Savienības līmenī. Tāpat tai būtu jāpalīdz 
Komisijai uzraudzīt vienmērīgu 
Copernicus īstenošanu.

(19) Lai varētu ilgtermiņā sasniegt 
Copernicus mērķi, ir jākoordinē dažādu 
Copernicus iesaistīto partneru darbības un 
jāizstrādā, jāveido un jāizmanto 
pakalpojumu un novērošanas kapacitāte, 
kas atbilst lietotāju pieprasījumam. Saistībā 
ar šo komitejai būtu jāpalīdz Komisijai 
nodrošināt Savienības, dalībvalstu, privātā 
sektora un starpvaldību aģentūru 
ieguldījumu Copernicus koordinēšanu, 
vislabākajā iespējamajā veidā izmantojot 
esošo spēju un apzinot trūkumus, kuri 
jānovērš Savienības līmenī. Tāpat tai būtu 
jāpalīdz Komisijai uzraudzīt vienmērīgu 
Copernicus īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Programmā būtu jāievēro Kopienas 
noteikumi par publiskiem līgumiem un 
vispirms un galvenokārt jātiecas 
nodrošināt vislabāko cenas un vērtības 
attiecību, kontrolēt izmaksas, mazināt 
riskus, uzlabot efektivitāti un mazināt 
atkarību no viena piegādātāja. Visās 
dalībvalstīs būtu jānodrošina brīva 
piekļuve un godīga konkurence visā 
nozares piegādātāju ķēdē, piedāvājot 
līdzsvarotu dalību visu līmeņu nozares 
pārstāvjiem, tostarp jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) un mazo 
un vidējo sistēmu integrētājiem. Būtu 
jāizvairās no iespējamas dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas vai 
ilgstošas atkarības no viena piegādātāja, 
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jo tā rezultātā pakalpojumi kļūtu dārgāki 
un ilgtermiņā programma nebūtu 
ilgtspējīga.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Visu dalībvalstu nozares pārstāvju 
līdzsvarotas dalības veicināšanu visos 
līmeņos, izvairīšanos no dominējošā 
stāvokļa iespējamas ļaunprātīgas 
izmantošanas un ilgstošas atkarības no 
viena piegādātāja un iepriekšēju publiskā 
sektora ieguldījumu un rūpnieciskās 
pieredzes un zināšanu izmantošanu ir 
iespējams panākt, publiskā iepirkuma 
pretendentiem slēdzot apakšlīgumus. Ja 
iespējams, par vismaz 40 % no to darbību 
kopējās vērtības konkursa kārtībā noslēdz 
dažādu līmeņu apakšuzņēmuma līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja piekļuve Copernicus vai trešās 
puses datiem un informācijai vai to 
lietošana var apdraudēt Savienības vai tās 
dalībvalstu drošību vai apdraud to ārējās 
attiecības, Komisijai būtu jāierobežo to 

(22) Ja piekļuve Copernicus datiem un 
informācijai vai to lietošana var apdraudēt 
Savienības vai tās dalībvalstu drošību, 
Komisijai būtu jāierobežo to pieejamība 
vai jāierobežo piešķirtās licences.
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pieejamība vai jāierobežo piešķirtās 
licences.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai palielinātu Copernicus vērtību 
lietotājiem, Komisijai ir nepieciešams 
atbalsts no starplietotāju un galalietotāju 
pārstāvjiem, dalībvalstu ekspertiem, 
tostarp no saistītajām valsts aģentūrām, vai 
no neatkarīgiem ekspertiem.

(25) Lai palielinātu Copernicus vērtību 
lietotājiem, Komisijai ir nepieciešams 
atbalsts no speciālas organizācijas 
(“Lietotāju forums”), kas apvieno
starplietotāju un galalietotāju pārstāvjus, 
dalībvalstu ekspertiem, tostarp no 
saistītajām valsts aģentūrām un 
neatkarīgiem ekspertiem. Pārējās 
ieinteresētās personas varētu tikt 
uzaicinātas piedalīties kā novērotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai varētu ņemt vērā iespējamus 
drošības riskus, kā arī joslas platumu un 
citus tehniskus ierobežojumus, pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai, ievērojot datu prasības, 
kas nepieciešamas darbības 
pakalpojumiem, nosacījumus un 
procedūras saistībā ar piekļuvi Copernicus 
datiem, to reģistrāciju un izmantošanu, 
nosacījumus un procedūras saistībā ar 

(28) Lai varētu ņemt vērā iespējamus 
drošības riskus, kā arī joslas platumu un 
citus tehniskus ierobežojumus, pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai, ievērojot datu prasības, 
kas nepieciešamas darbības 
pakalpojumiem, nosacījumus un 
procedūras saistībā ar piekļuvi Copernicus 
datiem, to reģistrāciju un izmantošanu, 
nosacījumus un procedūras saistībā ar 
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satelīta datu, kas pārraidīti uztvērējiem, 
kuri nav daļa no Copernicus programmas, 
pārraidi un izmantošanu un Copernicus 
datu un informācijas arhivēšanu, īpašos 
tehniskos kritērijus, kas nepieciešami, lai 
novērstu Copernicus datu un informācijas 
sistēmas pārrāvumu, un kritērijus saistībā 
ar Copernicus datu un informācijas 
izplatīšanas ierobežojumu sakarā ar 
konfliktējošām tiesībām vai drošības 
interesēm, kā arī kritērijus drošības 
izvērtējuma veikšanai. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanas darba gaitā 
organizētu atbilstīgas apspriešanās, tai 
skaitā ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

satelīta datu, kas pārraidīti uztvērējiem, 
kuri nav daļa no Copernicus programmas, 
pārraidi un izmantošanu un Copernicus 
datu un informācijas arhivēšanu, īpašos 
tehniskos kritērijus, kas nepieciešami, lai 
novērstu Copernicus datu un informācijas 
sistēmas pārrāvumu, un kritērijus saistībā 
ar Copernicus datu un informācijas 
izplatīšanas ierobežojumu sakarā ar 
konfliktējošām tiesībām vai drošības 
interesēm, kā arī kritērijus drošības 
izvērtējuma veikšanai. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanas darba gaitā 
organizētu atbilstīgas apspriešanās, tai 
skaitā ekspertu un lietotāju un nozares 
pārstāvju līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Pamatojums

Ražošanas ķēdes dalībnieku un datu un informācijas lietotāju aktīva, vienlīdzīga un pēc 
iespējas savlaicīga dalība ir būtiska programmas sekmīgai darbībai.

Grozījums Nr. 77
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vides aizsardzība un atbalsta 
nodrošināšana civilajai aizsardzībai un 
drošības centieniem;

a) vides aizsardzība un atbalsta 
nodrošināšana civilajai aizsardzībai un 
centieniem drošuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Amelia Andersdotter
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalsts izaugsmes stratēģijai 
“Eiropa 2020”, veicinot gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
mērķus; it īpaši tā sekmē ekonomisko 
stabilitāti un izaugsmi, veicinot 
komerciālos pielietojumus.

b) atbalsts izaugsmes stratēģijai 
“Eiropa 2020”, veicinot gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
mērķus; it īpaši tā sekmē ekonomisko 
stabilitāti un izaugsmi, veicinot datu brīvu 
apmaiņu un komerciālos pielietojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) spēcīgas, līdzsvarotas un 
konkurētspējīgas kosmosa un 
pakalpojumu nozares attīstības 
veicināšana visā ES un labāku iespēju 
sniegšana Eiropas uzņēmumiem izstrādāt 
un nodrošināt novatoriskas Zemes 
novērošanas sistēmas un pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) spēcīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
kosmosa nozares attīstības veicināšana un 
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maksimāla iespēju palielināšana Eiropas 
uzņēmumiem izstrādāt un nodrošināt 
novatoriskas Zemes novērošanas sistēmas 
un pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) spēcīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
kosmosa nozares attīstības veicināšana un 
maksimāla iespēju palielināšana Eiropas 
uzņēmumiem izstrādāt un nodrošināt 
novatoriskas Zemes novērošanas sistēmas 
un pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir uzsvērti programmā ietvertie nozares mērķi, kā arī svarīgi ieguvumi, ko sniedz 
vides novērošanas prasību izpildei nepieciešamie ieguldījumi.

Grozījums Nr. 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) konkurētspējīgas kosmosa un 
pakalpojumu nozares attīstības pamata 
izveide Savienības mērogā;

Or. es

Grozījums Nr. 83
Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) neatkarīgas piekļuves nodrošināšana 
zināšanām vides jomā un galvenajām 
Zemes novērošanas un ģeogrāfiskās 
informācijas pakalpojumu tehnoloģijām, 
kas sniedz iespēju Eiropai neatkarīgi 
pieņemt lēmumus un rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) neatkarīgas piekļuves nodrošināšana 
zināšanām vides jomā un galvenajām 
Zemes novērošanas un ģeogrāfiskās 
informācijas pakalpojumu tehnoloģijām, 
kas sniedz iespēju Eiropai neatkarīgi 
pieņemt lēmumus un rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Oriģinālie dati un informācija, kas 
radīta, veicot novērošanu no kosmosa, kā 
arī tā, kas iegūta no pieejamajiem in-situ 
datiem (“Copernicus dati un informācija”), 
ir rūpīga un drošticama, tiek piegādāta 

2. Oriģinālie dati un informācija, kas 
radīta, veicot novērošanu no kosmosa, kā 
arī tā, kas iegūta no pieejamajiem in-situ 
datiem (“Copernicus dati un informācija”), 
ir rūpīga un drošticama, tiek piegādāta 
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ilgtermiņā un ilgtspējīgi un atbilst 
Copernicus lietotāju kopienu prasībām. 
Piekļuve šiem datiem ir pilnīga, atvērta un 
bez maksas, saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti šajā regulā vai pamatojoties uz 
to.

ilgstoši un bez pārtraukumiem un atbilst 
Copernicus lietotāju kopienu prasībām. 
Piekļuve šiem datiem ir pilnīga, atvērta un 
bez maksas, saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti šajā regulā vai pamatojoties uz 
to.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 86
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā.

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā. Tas jo īpaši attiecas uz 
iestādēm, universitātēm un pētniecības 
organizācijām, lejupējo rūpniecību, jo 
īpaši MVU, un lejupējā sektora klientiem.

Or. de

Pamatojums

Dažādu lietotāju grupu precizējums.

Grozījums Nr. 87
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā.

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā, pētniecības lietotāji —
universitātes vai citas pētniecības 
organizācijas, komerciālie un privātie 
lietotāji, kā arī jebkuras citas trešās 
personas.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Henri Weber

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā.

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā, kā arī universitātes un citas 
pētniecības organizācijas, komerciālie un 
privātie lietotāji un visas citas 
ieinteresētās personas.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā.

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā. Valsts sektora zinātniskās un 
izglītības organizācijas var būt iekļautas 
lietotāju kopienās, ja tās iepriekš tiek 
atsevišķi apstiprinātas.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā.

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā, universitātes un citas 
pētniecības iestādes, komerciālie un 
privātie lietotāji, kā arī jebkuras citas 
trešās personas.

Or. en

Pamatojums

Paredzams, ka Copernicus datus un pakalpojumus izmantos universitātes un pētniecības 
iestādes, kā arī privātie uzņēmumi, lai izstrādātu lejupējos pakalpojumus. Tādēļ ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai datu un pakalpojumu tehnisko specifikāciju un prasību definēšanā tiktu ņemtas 
vērā privātā sektora vajadzības. Tādēļ ir būtiski Copernicus lietotāju kopienu sarakstā iekļaut 
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pētniecības iestādes, universitātes un komerciālos lietotājus.

Grozījums Nr. 91
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā.

3. Šā panta 2. punkta nolūkā Copernicus 
lietotāju kopienas ir definētas kā tādas, 
kurās ietilpst Eiropas valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes, kurām ir uzticēta 
sabiedrisko pakalpojumu vai politikas 
definēšana, īstenošana, izpilde vai 
uzraudzība jomās, kuras minētas 4. panta 
1. punktā, pētniecības lietotāji, 
universitātes vai jebkuras citas 
pētniecības organizācijas un komerciālie 
un privātie lietotāji.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ES paredz, ka Copernicus datus un pakalpojumus izmantos nozares pārstāvji un MVU, 
lai izstrādātu augstvērtīgus lejupējos pakalpojumus, tad ir būtiski svarīgi, lai datu un 
pakalpojumu tehnisko prasību izstrādē tiktu ņemtas vērā viņu vajadzības.

Grozījums Nr. 92
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dati un informācija, kas darīta pieejama 
saskaņā ar attiecīgajām pakalpojuma 
līmeņa nodrošināšanas prasībām attiecībā 
uz vidi, civilo aizsardzību un drošību;

a) dati un informācija, kas darīta pieejama 
saskaņā ar attiecīgajām pakalpojuma 
līmeņa nodrošināšanas prasībām attiecībā 
uz vidi, civilo aizsardzību un drošumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kosmosa speciālās infrastruktūras 
izveides pabeigšana saistībā ar 
izvietotajiem satelītiem un to radītajiem 
datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) Copernicus datu un informācijas 
izmantošana Savienības iestādēs un 
struktūrās, valsts, reģionu un vietējās 
iestādēs, pētniecības organizācijās, 
starptautiskās organizācijās un privātās 
struktūrās, lietotāju izmantošanas un 
apmierinātības līmenis un ieguvumi 
Savienības pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) konkurētspējīgas Eiropas kosmosa 
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nozares izveide un spēcīgas partnerības 
izveide ar kosmosa nozares uzņēmumiem, 
lai sekmētu inovāciju, nodarbinātību un 
izaugsmi;

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ietverts referenta noteiktais mērķis, bet tas ir paplašināts, iekļaujot 
partnerības un nodarbinātības aspektus.

Grozījums Nr. 96
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kosmosa speciālās infrastruktūras 
izveides pabeigšana saistībā ar 
izvietotajiem satelītiem un to radītajiem 
datiem, ņemot vērā pieejamos līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulā netiek definēts „kosmosa infrastruktūras” apjoms, būs grūti novērtēt tās izveides 
„pabeigšanu”, un turklāt ir samazināts EKA sagatavotajā ilgtermiņa scenārijā prasītais 
līdzekļu apjoms un kopš līdzekļu samazināšanas nav bijusi publiski pieejama neviena 
pārstrādātā versija.

Grozījums Nr. 97
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programma Copernicus nodrošina 
ilgtspējīgu un drošticamu piekļuvi 
novērojumiem no kosmosa, izmantojot 
autonomu Savienības Zemes novērošanas 

2. Programma Copernicus nodrošina 
ilgtspējīgu un drošticamu piekļuvi 
novērojumiem no kosmosa, izmantojot 
autonomu Savienības Zemes novērošanas 
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kapacitāti un pamatojoties uz esošiem 
aktīviem un spējām, nepieciešamības 
gadījumā tās papildinot. Šo mērķi novērtē 
pēc tā, kā veidojas kosmosa infrastruktūra 
saistībā ar izvietotajiem satelītiem un to 
radītajiem datiem.

kapacitāti ar vienādiem tehniskiem 
noteikumiem un pamatojoties uz esošiem, 
kā arī uz turpmākiem aktīviem un spējām, 
nepieciešamības gadījumā tās papildinot. 
Šo mērķi novērtē pēc tā, kā veidojas 
kosmosa infrastruktūra saistībā ar 
izvietotajiem satelītiem un to radītajiem 
datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nevienam no šiem pakalpojumiem 
netiek piešķirta prioritāte. Pakalpojumus 
īsteno saskaņā ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, pilnībā 
ievērojot valstī spēkā esošās pilnvaras. 
Tādēļ tiem ir jābūt decentralizētiem, 
pamatotiem un izmaksu ziņā izdevīgiem, 
un attiecīgā gadījumā tajos Eiropas 
līmenī jāintegrē dalībvalstu esošie 
kosmosa, in-situ un atsauces dati un 
kapacitāte, lai izvairītos no dublēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jūras vides novērošanas pakalpojumi 
sniedz informāciju par okeāna un jūras 
ekosistēmas stāvokli un fizisko dinamiku 

b) jūras vides novērošanas pakalpojumi 
sniedz informāciju par okeāna un jūras 
ekosistēmas stāvokli un fizisko dinamiku 
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pasaules okeānu un Eiropas reģionu 
teritorijās;

pasaules okeānu, polārajās un Eiropas 
reģionu teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zemes novērošanas pakalpojums 
nodrošina informāciju, atbalstot globāla 
līdz vietēja mēroga bioloģiskās 
daudzveidības, augsnes, ūdens, mežu un 
dabas resursu vides monitoringu, kā arī 
vides, lauksaimniecības, attīstības, 
enerģētikas, pilsētu plānošanas, 
infrastruktūru un transporta politikas 
virzienu vispārēju īstenošanu;

c) zemes novērošanas pakalpojums 
nodrošina informāciju, atbalstot globāla 
līdz vietēja mēroga bioloģiskās 
daudzveidības, augsnes, ūdens, kriosfēras,
mežu un dabas resursu vides monitoringu, 
kā arī vides, lauksaimniecības, attīstības, 
enerģētikas, pilsētu plānošanas, 
infrastruktūru un transporta politikas 
virzienu vispārēju īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pieņem, definē un vajadzības 
gadījumā atjaunina ilgtermiņa plānu, 
tostarp detalizēti izstrādātu tehnisko 
noteikumu paketi regulas 4. panta 
1. punktā paredzētajiem pakalpojumiem, 
ko pieņem saskaņā ar regulas 20. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru. 
Pēc komitejas veiktās ilgtermiņa plāna 
apstiprināšanas Komisija to attiecīgi 
izmanto kā pamatojumu piešķīrumiem 
savas ikgadējo darba programmas 
ietvaros.
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Or. en

Grozījums Nr. 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Copernicus kosmosa komponente 
nodrošina novērojumus no kosmosa, lai 
īstenotu 2. un 3. pantā minētos mērķus, un 
tās pamatā galvenokārt ir darbības 
pakalpojumi, kas minēti 4. panta 1. punktā. 
Copernicus kosmosa komponentē ir 
iekļautas turpmāk minētās darbības:

Copernicus kosmosa komponente 
nodrošina novērojumus no kosmosa, lai 
īstenotu 2. un 3. pantā minētos mērķus, un 
tās pamatā galvenokārt ir darbības 
pakalpojumi, kas minēti 4. panta 1. punktā. 
Eiropas GNSS aģentūra piedalās kosmosa 
un pakalpojumu komponentes izstrādē.
Copernicus kosmosa komponentē ir 
iekļautas turpmāk minētās darbības:

Or. en

Grozījums Nr. 103
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Copernicus kosmosa infrastruktūras
darbība, ietverot satelītu uzdevumu 
noteikšanu, satelītu novērošanu un 
kontroli, datu uztveršanu un apstrādi, 
arhivēšanu un izplatīšanu, kā arī pastāvīgu 
kalibrēšanu un validēšanu;

– šo speciālo Copernicus misiju 
pabeigšana, uzturēšana un darbība, 
ietverot satelītu uzdevumu noteikšanu, 
satelītu novērošanu un kontroli, datu 
uztveršanu un apstrādi, arhivēšanu un 
izplatīšanu, kā arī pastāvīgu kalibrēšanu un 
validēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Vladimír Remek
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Copernicus kosmosa infrastruktūras
darbība, ietverot satelītu uzdevumu 
noteikšanu, satelītu novērošanu un 
kontroli, datu uztveršanu un apstrādi, 
arhivēšanu un izplatīšanu, kā arī pastāvīgu 
kalibrēšanu un validēšanu;

– Copernicus speciālo misiju pabeigšana, 
uzturēšana un darbība, ietverot satelītu 
uzdevumu noteikšanu, satelītu novērošanu 
un kontroli, datu uztveršanu un apstrādi, 
arhivēšanu un izplatīšanu, kā arī pastāvīgu 
kalibrēšanu un validēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– trešo personu kosmosa misiju datu, kuri 
papildina Copernicus kosmosa 
infrastruktūru, nodrošināšana, arhivēšana 
un izplatīšana;

– atbalsta misiju datu, kuri papildina 
Copernicus speciālo misiju datus, 
nodrošināšana, arhivēšana un izplatīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novērošanas trūkumu apzināšana un 
jaunu kosmosa misiju konkretizēšana, 
pamatojoties uz lietotāju prasībām;

– novērošanas trūkumu apzināšana un 
jaunu kosmosa misiju konkretizēšana, 
pamatojoties uz lietotāju prasībām un 
esošo vai plānoto kosmosa infrastruktūru;

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novērošanas trūkumu apzināšana un 
jaunu kosmosa misiju konkretizēšana, 
pamatojoties uz lietotāju prasībām;

– novērošanas trūkumu apzināšana un 
jaunu kosmosa misiju konkretizēšana, 
pamatojoties uz apstiprinātām lietotāju 
prasībām;

Or. en

Pamatojums

Lietotāju prasībām būtu jābūt konkrētām, nevis aptuvenām, un tādēļ tās pirms iesniegšanas 
EKA ir jāapstiprina, piemērojot oficiālu Eiropas Komisijas izstrādātu procedūru.

Grozījums Nr. 108
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izstrāde ar mērķi modernizēt un
papildināt Copernicus kosmosa 
komponenti, ietverot jaunu kosmosa 
infrastruktūras elementu projektēšanu un 
iegādi;

– izstrāde ar mērķi modernizēt un 
papildināt Copernicus kosmosa 
komponenti, ietverot jaunu uzlabotu 
kosmosa infrastruktūras elementu
projektēšanu un iegādi, ko ir paredzēts 
ieviest ekspluatācijā no 2025. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izstrāde ar mērķi modernizēt un 
papildināt Copernicus kosmosa 
komponenti, ietverot jaunu kosmosa 
infrastruktūras elementu projektēšanu un 
iegādi;

– izstrāde ar mērķi modernizēt un 
papildināt Copernicus kosmosa 
komponenti, ietverot jaunu kosmosa 
infrastruktūras elementu projektēšanu un 
iegādi, ko ir paredzēts ieviest ekspluatācijā 
pēc 2025. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Ieguldījums satelītu aizsardzībā pret 
sadursmju risku.

c) Ieguldījums satelītu aizsardzībā pret 
sadursmju risku, īstenojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu [XXX], 
ar ko izveido Kosmosa novērošanas un 
izsekošanas atbalsta programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 84. pantu pieņem
darba programmu. Šo īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar šīs regulas 20. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 84. pantu izstrādāto darba 
programmu pieņem arī Komisija. Šo 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar šīs 
regulas 20. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Komisija pieņem un 
uztur arī ilgtermiņa plānu.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai ir vispārēji atbildīga par 
programmu. Tā nosaka programmas 
prioritātes un mērķus un pārrauga to 
īstenošanu, it īpaši attiecībā uz izmaksām, 
grafiku un izpildījumu.

1. Komisija ir vispārēji atbildīga par 
Copernicus programmu. Tā nosaka 
programmas prioritātes un mērķus un 
pārrauga to īstenošanu, it īpaši attiecībā uz 
izmaksām, grafiku un izpildījumu, un 
nodrošina dalībvalstīm un Eiropas 
Parlamentam visu būtisko ar programmu 
saistīto informāciju, izstrādājot ikgadējo 
ziņojumu par īstenošanas rezultātiem. Tā 
nodrošina Savienības drošības interešu 
aizsardzību saskaņā ar regulas 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai ir vispārēji atbildīga par 
programmu. Tā nosaka programmas 
prioritātes un mērķus un pārrauga to 
īstenošanu, it īpaši attiecībā uz izmaksām, 
grafiku un izpildījumu.

1. Komisija ir vispārēji atbildīga par 
programmu. Tā nosaka programmas 
prioritātes un mērķus, sadarbojoties ar 
lietotāju un nozares pārstāvjiem, un 
pārrauga to īstenošanu, it īpaši attiecībā uz 
izmaksām, grafiku un izpildījumu.

Or. fr

Pamatojums

Ražošanas ķēdes dalībnieku un datu un informācijas lietotāju aktīva, vienlīdzīga un pēc 
iespējas savlaicīga dalība ir būtiska programmas sekmīgai darbībai.
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Grozījums Nr. 114
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija koordinē dalībvalstu 
ieguldījumus, kuru mērķis ir operatīva 
pakalpojumu nodrošināšana un tādu datu 
ilgtermiņa pieejamība, kas gūti no 
novērošanas infrastruktūrām un kas 
nepieciešami pakalpojumu darbībai.

3. Komisija koordinē dalībvalstu 
ieguldījumus, kuru mērķis ir operatīva 
pakalpojumu nodrošināšana un tādu datu 
ilgtermiņa pieejamība, kas gūti no valsts 
un privātā sektora novērošanas 
infrastruktūrām un kas nepieciešami esošo 
un turpmāko pakalpojumu darbībai, 
izveidojot un izpildot daudzgadu 
iepirkuma plānu, kurā katrai atšķirīgajai 
kategorijai atsevišķi tiek piešķirta 
nemainīga atbalsta misijām paredzētā 
līdzekļu piešķīruma daļa, un saglabājot 
konkurētspējīgu vidi katrā kategorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija arī turpmāk atbalsta 
Copernicus pakalpojumu izstrādi. Eiropas 
GNSS aģentūrai uztic šo pakalpojumu 
izstrādes procesa koordinēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija uztur pārredzamu un regulāru 
lietotāju iesaistīšanu un konsultēšanu, 
nodrošinot lietotāju prasību apzināšanu 
Savienības un valsts līmenī.

5. Komisija uztur pārredzamu un regulāru 
lietotāju un ieinteresēto pušu iesaistīšanu 
un konsultēšanu, nodrošinot lietotāju 
prasību apzināšanu Savienības un valsts 
līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Ražošanas ķēdes dalībnieku un datu un informācijas lietotāju aktīva, vienlīdzīga un pēc 
iespējas savlaicīga dalība ir būtiska programmas sekmīgai darbībai.

Grozījums Nr. 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija savlaicīgi nodrošina Eiropas 
Parlamentam un dalībvalstīm visu būtisko 
ar programmu saistīto informāciju, jo 
īpaši informāciju par risku pārvaldību, 
kopējām izmaksām, katra būtiskā 
Copernicus infrastruktūras objekta 
ikgadējām darbības izmaksām, grafiku, 
izpildi un iepirkumiem. Šī informācija 
jādara pieejama Copernicus komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija savlaicīgi iesniedz Eiropas 
Parlamentam un dalībvalstīm visu būtisko 
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ar programmu saistīto informāciju, jo 
īpaši informāciju par risku pārvaldību, 
izmaksām, grafiku un izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija nodrošina, ka pilnībā tiek 
ņemts vērā privātā sektora ieguldījums 
programmas vispārējo mērķu 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Eiropas Kosmosa aģentūras uzdevums
1. Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu Komisija noslēdz 
deleģēšanas nolīgumu ar EKA, kas cita 
starpā attiecībā uz uzdevumiem, kuru 
izpildi Komisija uztic EKA, paredz šādus 
vispārējus noteikumus:
a) Copernicus sistēmas kosmosa 
komponentes projektēšana, izstrāde un 
iegāde;
b) kosmosa komponentes sistēmas 
struktūras definēšana, pamatojoties uz 
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lietotāju prasībām;
c) uzticēto finanšu līdzekļu pārvaldība;
d) uzraudzības un kontroles procedūras;
e) speciālo misiju darbību iepirkuma 
organizēšana par speciālo misiju darbību 
izpildes uzticēšanu piemērotai struktūrai, 
izņemot Eumetsat misiju darbību izpildi.
Saskaņā ar Finanšu Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 60. pantu 
gadījumos, kas ir saistīti ar Copernicus 
kosmosa komponentes izstrādi, EKA 
darbojas kā līgumslēdzēja iestāde, kurai ir 
pilnvaras pieņemt lēmumus attiecībā uz 
aģentūrai deleģēto iepirkuma uzdevumu 
īstenošanu un koordinēšanu.
Šādu deleģēšanas nolīgumu iesniedz 
apspriešanai Copernicus komitejā un par 
to informē Eiropas Parlamentu.
EKA sistemātiski sniedz Komisijai 
informāciju par plāniem, izmaksām un 
grafikiem, norādot, kādi korekcijas 
pasākumi tiks veikti plānoto budžeta 
līdzekļu, izpildījuma un termiņu 
nesakritību gadījumos.

Or. en

Pamatojums

The operation of satellites is not at the core business of ESA but rather R&D, which it should 
focus on. Handing over, after a transition period, the satellite operation to the private sector 
does not only unburden the agency but also ensures more cost-efficient operation, which the 
industry is better able to provide at least for parts of Copernicus. Competition for the 
operation should therefore not be completely excluded (with the exception of Eumetsat's own 
satellites). Regarding the delegation of the contracting authority to ESA lessons learnt from 
the Galileo program are that in the absence of such delegation to ESA there might be a risk of 
double layers of management, duplicated decision-making processes and confusion in the 
relationship with the industry and other third parties. Such situation might imply delays in the 
program and should be avoided.

Grozījums Nr. 121
Angelika Niebler
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Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Eiropas Kosmosa aģentūras nozīme
1. Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu Komisija un EKA noslēdz 
deleģēšanas nolīgumu, kas cita starpā 
attiecībā uz uzdevumiem, kuru izpildi 
Komisija uztic EKA, paredz šādus 
vispārējus noteikumus:
a) Copernicus kosmosa komponentes 
projektēšana, izstrāde un ieviešana;
b) kosmosa komponentes sistēmas 
struktūras definēšana, pamatojoties uz 
lietotāju prasībām;
c) uzticēto līdzekļu pārvaldība;
d) uzraudzības un kontroles procedūras;
e) sagatavošanās Sentinel satelītu, 
izņemot Sentinel satelītus, kuru darbību 
nodrošina Eumetsat, darbības nodošanai 
kompetentam un rentablam operatoram 
(plānots īstenot pēc atbilstoša pārejas
posma);
Saskaņā ar Regulas (EU, EURATOM) 
Nr. 966/2012 60. pantu EKA būs 
Copernicus kosmosa komponentes 
izstrādes pasūtītājs ar lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām attiecībā uz 
organizācijai uzticēto pasūtījuma 
uzdevumu īstenošanu un koordinēšanu.
Deleģēšanas nolīgums tiks nodots 
apspriešanai Copernicus komitejai un 
nosūtīts Eiropas Parlamentam.
EKA sistemātiski iesniedz Komisijai 
informāciju par plāniem, izmaksām un 
grafikiem, norādot, kādi korekcijas 
pasākumi tiks veikti plānoto budžeta 
līdzekļu, izpildījuma un termiņu 
nesakritību gadījumos.
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Or. de

Pamatojums

Pēc atbilstoša pārejas posma Sentinel satelītu darbības nodrošināšanai nevajadzētu būt 
pētniecības organizācijas EKA galvenajam uzdevumam.

Grozījums Nr. 122
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar darbības 
īpašo būtību un Savienības iestādes
īpašajām zināšanām, Komisija pilnībā vai 
daļēji var uzticēt 4. pantā aprakstītos 
īstenošanas uzdevumus kompetentām 
Savienības iestādēm. Šīs aģentūras ir:

1. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar darbības 
īpašo būtību un īpašajām zināšanām,
pilnvarām, darbības un pārvaldības 
kapacitāti Komisija pilnībā vai daļēji var 
uzticēt 4. pantā aprakstītos īstenošanas 
uzdevumus kompetentām Savienības 
iestādēm. Šīs iestādes ir:

Or. en

Grozījums Nr. 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar darbības 
īpašo būtību un Savienības iestādes 
īpašajām zināšanām, Komisija pilnībā vai 
daļēji var uzticēt 4. pantā aprakstītos 
īstenošanas uzdevumus kompetentām 
Savienības iestādēm. Šīs aģentūras ir:

1. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar darbības 
īpašo būtību un Savienības iestādes 
īpašajām zināšanām, Komisija pilnībā vai 
daļēji var uzticēt 4. pantā aprakstīto 
īstenošanas uzdevumu koordinēšanu 
kompetentām Savienības iestādēm un 
Eiropas organizācijām. Šīs aģentūras un 
organizācijas ir:

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas Vidēja termiņa laika 
prognožu centrs (ECMWF);

Or. en

Grozījums Nr. 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas GNSS aģentūra (GSA);

Or. en

Grozījums Nr. 126
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas GNSS aģentūra (GSA);

Or. en

Pamatojums

GSA ir pārbaudīta pieredze, un tai būtu jāuztic daži pārvaldības uzdevumi. Tas var pozitīvi 
ietekmēt ES budžetu. Datu pozicionēšana (Galileo) tiks izmantota kopā ar tematisko 
informāciju, kas iegūta, pamatojoties uz gaidāmajiem Zemes novērojumu datiem 
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(Copernicus). Lietojumprogrammu un programmu pakalpojumu izstrādē jānodrošina šo 
programmu cieša sadarbība un koordinēšana. Drošības, lietotāju autorizācijas, sabiedrisko 
attiecību, tirgvedības un citās jomās ir iespējams radīt sinerģijas starp šīm programmām.

Grozījums Nr. 127
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvēloties Savienības iestādi, ir pienācīgi 
jāņem vērā šo uzdevumu nodošanas 
rentabilitāte un ietekme uz iestādes 
pārvaldības struktūru un uz tās finanšu 
resursiem un cilvēkresursiem.

2. Izvēloties Savienības iestādi, ir pienācīgi 
jāņem vērā situācija tirgū un šo uzdevumu 
nodošanas rentabilitāte un ietekme uz 
iestādes pārvaldības struktūru un uz tās 
finanšu resursiem un cilvēkresursiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi neaizstāt publisko darbību ar privāto iniciatīvu, ja tāda pastāv, un nodrošināt ciešu 
sadarbību ar Eiropas līmeņa tirgū esošajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs Savienības iestādes nodrošina, ka 
saskaņā ar publiskā iepirkuma principiem 
tām deleģētās darbības ir atvērtas 
konkurencei.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Vienīgi ES iestādes vai starptautiskas 
organizācijas var tikt izraudzītas par 
pakalpojumu operatoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Henri Weber

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var kosmosa komponentes 
darbības uzdevumus, kas aprakstīti 5. panta 
a) punktā, pilnībā vai daļēji uzticēt EKA un 
Eiropas Meteoroloģisko satelītu 
izmantošanas organizācijai (EUMETSAT).

5. Komisija var kosmosa komponentes 
darbības uzdevumus, kas aprakstīti 5. panta 
a) punktā, pilnībā vai daļēji uzticēt EKA un 
Eiropas Meteoroloģisko satelītu 
izmantošanas organizācijai (EUMETSAT).
EKA pienākumos ietilpst ar Copernicus 
saistītu misiju (to, kuras nevada 
EUMETSAT) operāciju nodošanas 
attiecīgajām iestādēm sagatavošana, tai 
skaitā nodošana ārējiem privātajiem 
operatoriem, lai optimizētu Eiropas 
Savienības budžeta izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var kosmosa komponentes 
darbības uzdevumus, kas aprakstīti 5. panta 

5. Komisija kosmosa komponentes 
darbības uzdevumus, kas aprakstīti 5. panta 
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a) punktā, pilnībā vai daļēji uzticēt EKA un 
Eiropas Meteoroloģisko satelītu 
izmantošanas organizācijai (EUMETSAT).

a) punktā, pilnībā vai daļēji uztic EKA un 
Eiropas Meteoroloģisko satelītu 
izmantošanas organizācijai (EUMETSAT) 
saskaņā ar to rīcībā esošām attiecīgajām 
speciālajām zināšanām.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Komisija sadarbībā ar 
Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm līdz 
2015. gadam izvērtēs, kādu nozīmi Zemes 
novērošanas jomā, īstenojot Copernicus 
programmu, nākotnē varētu piešķirt GSA, 
kas cieši sadarbojas ar izcilības centriem.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Copernicus datus un informāciju dara 
pieejamu pilnīgi, atklāti un bez maksas, 
tomēr nosakot šādus ierobežojumus:

Copernicus datus un informāciju dara 
pieejamu pilnīgi, atklāti un bez maksas
visām iesaistītajām dalībvalstīm ārkārtas 
gadījumos un attīstības palīdzības 
mērķiem. Uz visiem citiem gadījumiem 
attiecas piekļuves politika, kuras pamatā 
ir datu aizsardzība un saskaņoti apmaiņas 
noteikumi. Citi pilnīgas, atklātas un 
bezmaksas piekļuves politikas 
ierobežojumi ietver šādus aspektus:

Or. fr
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Pamatojums

Šajā grozījumā ir pārņemts referenta ierosinātais grozījums, precizējot un pārformulējot uz 
savstarpības principa balstītās pieejas piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 134
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Copernicus datus un informāciju dara 
pieejamu pilnīgi, atklāti un bez maksas, 
tomēr nosakot šādus ierobežojumus:

Speciālo misiju datus un Copernicus 
informāciju dara pieejamu pilnīgi, atklāti 
un bez maksas, tomēr nosakot šādus 
ierobežojumus:

Or. en

Grozījums Nr. 135
Henri Weber

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ne vēlāk kā divu gadu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā veiks šīs 
datu politikas ietekmes uz Eiropas datu 
un informācijas tirgu novērtējumu un 
analīzi, kā arī veiks visaptverošas 
apspriedes ar visām ieinteresētajām 
personām; šā novērtējuma rezultātā 
attiecīgajā gadījumā varētu tikt pārskatīta 
datu politika.

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Angelika Niebler
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ne vēlāk kā divu gadu laikā
pēc šīs regulas stāšanās spēkā veiks 
pārbaudi un analīzi attiecībā uz šīs datu 
politikas ietekmi uz Eiropas datu un 
pakalpojumu tirgu, kā arī veiks 
apspriedes ar visām iesaistītajām 
personām. Šīs pārbaudes rezultātā datu 
politikā var tikt ieviestas izmaiņas.

Or. de

Pamatojums

Šobrīd vēl nevar paredzēt, kādas sekas varētu radīt Copernicus datu bezmaksas 
nodrošināšana. Tāpēc divus gadus pēc regulas stāšanās spēkā jāveic novērtējums, kura 
iznākumu nevar paredzēt.

Grozījums Nr. 137
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) drošības intereses un Savienības vai tās 
dalībvalstu ārējās attiecības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 138
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) drošības intereses un Savienības vai tās 
dalībvalstu ārējās attiecības;

c) Savienības vai tās dalībvalstu drošības 
intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Datu politikas pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā līdz 2016. gada 
30. jūnijam, apspriežoties ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
veic šīs datu politikas ietekmes uz Eiropas 
datu un pakalpojumu tirgu pārskatīšanu. 
Attiecīgā gadījumā šīs pārskatīšanas 
rezultātā datu politika var tikt pārstrādāta.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veikt ar šo regulu ieviestās datu politikas pārskatīšanu, lai novērtētu, kādu ietekmi 
šī datu politika rada uz Zemes novērojumu datu tirgu.

Grozījums Nr. 140
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Pašreizējās datu piekļuves tiesības
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Jāņem vērā pašreizējās Copernicus 
Sentinel datu piekļuves tiesības, kas 
pieder EKA GMES Kosmosa 
komponentes programmas dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

GMES Kosmosa komponentes programmu kopīgi finansē ES un EKA dalībvalstis. Regulā 
būtu paredzēta programmas ietvaros izstrādāto aktīvu īpašumtiesību nodošana ES. Lai 
nodrošinātu, ka EKA dalībvalstis tam piekrīt, ES jāatzīst to tiesības uz šiem datiem.

Grozījums Nr. 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Copernicus speciālās infrastruktūras 
drošības aspektu izpildi uztic Eiropas 
GNSS aģentūrai. Citos gadījumos 
drošības aspektu izpildi uztic šai 
aģentūrai, ja tas ir vajadzīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar 
trešām personām, vajadzības gadījumā, 
attiecībā uz esošām īpašumtiesībām, visu 
materiālo un nemateriālo aktīvu, kuri radīti 
vai izstrādāti saskaņā ar programmu 
Copernicus, īpašnieks ir Savienība vai īpaši 
izveidota iestāde vai fonds.

1. Saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar 
trešām personām, vajadzības gadījumā, 
attiecībā uz esošām īpašumtiesībām, visu 
materiālo un nemateriālo aktīvu, kuri radīti 
vai izstrādāti saskaņā ar programmu 
Copernicus, īpašnieks ir Savienība vai īpaši 
izveidota iestāde.
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Or. en

Grozījums Nr. 143
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts Komisijai Lietotāju forums

Or. en

Grozījums Nr. 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai var palīdzēt galalietotāju 
pārstāvji, neatkarīgi eksperti, it īpaši 
saistībā ar drošības jautājumiem, un 
attiecīgo valsts aģentūru, kā arī valsts 
kosmosa aģentūru pārstāvji, lai tai 
nodrošinātu nepieciešamās tehniskās un 
zinātniskās speciālās zināšanas un 
lietotāju atgriezenisko saiti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 145
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai var palīdzēt galalietotāju 
pārstāvji, neatkarīgi eksperti, it īpaši 

1. Komisijai var palīdzēt speciāla 
organizācija, “Lietotāju forums”, kurā ir 
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saistībā ar drošības jautājumiem, un 
attiecīgo valsts aģentūru, kā arī valsts 
kosmosa aģentūru pārstāvji, lai tai 
nodrošinātu nepieciešamās tehniskās un 
zinātniskās speciālās zināšanas un lietotāju 
atgriezenisko saiti.

apvienoti starplietotāju un galalietotāju 
pārstāvji, neatkarīgi eksperti, it īpaši 
saistībā ar drošības jautājumiem, un 
attiecīgo valsts aģentūru, kā arī valsts 
kosmosa aģentūru pārstāvji, lai tai 
nodrošinātu nepieciešamās tehniskās un 
zinātniskās speciālās zināšanas un lietotāju 
atgriezenisko saiti. Pārējās ieinteresētās 
personas var tikt uzaicinātas piedalīties kā 
novērotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai var palīdzēt galalietotāju 
pārstāvji, neatkarīgi eksperti, it īpaši 
saistībā ar drošības jautājumiem, un 
attiecīgo valsts aģentūru, kā arī valsts 
kosmosa aģentūru pārstāvji, lai tai 
nodrošinātu nepieciešamās tehniskās un 
zinātniskās speciālās zināšanas un lietotāju 
atgriezenisko saiti.

1. Komisijai var palīdzēt valsts un privātā 
sektora galalietotāju pārstāvji, neatkarīgi 
eksperti, it īpaši saistībā ar drošības 
jautājumiem, nozares pārstāvji un attiecīgo 
valsts aģentūru, kā arī valsts/reģionālo
kosmosa aģentūru pārstāvji vai to 
apvienības, lai tai nodrošinātu 
nepieciešamās tehniskās un zinātniskās 
speciālās zināšanas un lietotāju 
atgriezenisko saiti.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai var palīdzēt galalietotāju 
pārstāvji, neatkarīgi eksperti, it īpaši 
saistībā ar drošības jautājumiem, un 

1. Komisijai var palīdzēt galalietotāju 
pārstāvji un ieinteresētās personas, 
neatkarīgi eksperti, it īpaši saistībā ar 
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attiecīgo valsts aģentūru, kā arī valsts 
kosmosa aģentūru pārstāvji, lai tai 
nodrošinātu nepieciešamās tehniskās un 
zinātniskās speciālās zināšanas un lietotāju 
atgriezenisko saiti.

drošības jautājumiem, un attiecīgo valsts 
aģentūru, kā arī valsts kosmosa aģentūru 
pārstāvji, lai tai nodrošinātu nepieciešamās 
tehniskās un zinātniskās speciālās 
zināšanas un lietotāju atgriezenisko saiti.

Or. fr

Pamatojums

Ražošanas ķēdes dalībnieku un datu un informācijas lietotāju aktīva, vienlīdzīga un pēc 
iespējas savlaicīga dalība ir būtiska programmas sekmīgai darbībai.

Grozījums Nr. 148
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija vada Lietotāju forumu un 
nodrošina tā sekretariāta darbību. 
Lietotāju forums pieņem savu 
reglamentu. Eiropas Parlaments, Padome 
un Copernicus komiteja saņem pilnu 
informāciju par tās darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija var saņemt atbalstu, jo īpaši 
no ekspertu grupas (“Lietotāju forums”), 
kurā ietilpst Copernicus lietotāju 
pārstāvji, saistībā ar lietotāju prasību 
apzināšanu, definēšanu un 
apstiprināšanu un lietotāju 
apmierinātības uzraudzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisijai var sniegt atbalstu 
neatkarīgi eksperti no dažādām nozarēm, 
kas ir saistītas ar Copernicus darbības 
jomu, plašs ieinteresēto personu loks, 
tostarp Copernicus lietotāju pārstāvji, un 
par kosmosa nozari atbildīgās valstu 
iestādes, lai nodrošinātu tai 
nepieciešamās tehniskās un pētnieciskās 
zināšanas un lietotāju atsauksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Copernicus komiteja ir regulāri 
jāinformē par visām Komisijai sniegtajām 
ekspertu konsultācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
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Iepirkums
1. Komisija nodrošina maksimālu 
iepirkuma procesa godīgumu, konkurenci 
un pārredzamību un savlaicīgi informē 
Copernicus komiteju par procesa 
rezultātiem.
2. Pretendenti uztic daļu no līguma 
izpildes apakšuzņēmējiem, piedāvājumu 
konkursa kārtībā noslēdzot apakšlīgumus 
par līgumā paredzēto uzdevumu izpildi 
atbilstošā apjomā, jo īpaši ar MVU, mazo 
un vidējo sistēmu integrētājiem un 
jauniem tirgus dalībniekiem:
a) ja vien nav pienācīgi pamatots 
(piemēram, nesējraķešu gadījumā), 
minimālais apakšlīgumu apjoms, nedrīkst 
būt mazāks par 40 % no līguma kopējās 
summas;
b) katram darbības veidam piešķirto 
līdzekļu apjomam jābūt samērīgam ar 
attiecīgās darbības tehnisko apjomu, un 
darbībām apjoma un skaita ziņā jābūt 
pietiekamām, lai nodrošinātu brīvu 
piekļuvi un godīgu konkurenci.
3. Jāveic atbilstoši pasākumi (izpildāmo 
darbu kopumu apjoms, līguma ilgums un 
tālāk nododamie jautājumi), lai 
nepieļautu dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu un atkarību no 
viena piegādātāja.
4. Pakalpojumu sniedzēji (Savienības un 
Eiropas vai starpvaldību struktūras) 
īsteno apakšlīgumu slēgšanas procesu par 
pakalpojumā ietilpstošajām darbībām:
a) nosakot tādu darbību apjomu un 
skaitu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu 
brīvu piekļuvi un godīgu konkurenci, 
monopolu veidošanās novēršanu un 
optimālu elastīguma pakāpi vidējā un 
ilgākā termiņā;
b) pienācīgi pamatojot visus gadījumus, 
kuros darbu kopumi tiek izpildīti pašu 
uzņēmumā, nevis atvērtas ārējai 
konkurencei.
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Or. en

Grozījums Nr. 153
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Copernicus komiteja var organizēt 
sanāksmes noteiktā sastāvā konkrētu 
jautājumu risināšanai, jo īpaši ar drošību 
(“Drošības padome”), Copernicus 
galveno lietotāju viedokļiem (“Lietotāju 
forums”) saistīto jautājumu un 
jautājumu, kas deleģēti EKA vai tiek ar to 
saskaņoti saskaņā ar šīs regulas 5. pantu 
(“kosmosa komponente”), risināšanai.
Copernicus komiteja var pieņemt lēmumu 
izveidot ekspertu grupas, ko ieceļ 
dalībvalstis un Komisija, lai risinātu 
konkrētus programmas jautājumus, jo 
īpaši tematiskajās jomās, kurās tiek 
nodrošināti 4. panta 1. punktā minētie 
pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz 2018. gada 30. jūnijam
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā tiek sasniegti mērķi saistībā ar 
visiem uzdevumiem, kurus finansē 
Copernicus programma, kādi ir to rezultāti 
un ietekme, to Eiropas pievienotā vērtība 
un resursu izmantojuma efektivitāte. It 
īpaši novērtējumā uzmanība tiks pievērsta 

1. Vēlākais līdz 2017. gada 1. janvārim
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā tiek sasniegti mērķi saistībā ar 
visiem uzdevumiem, kurus finansē 
Copernicus programma, kādi ir to rezultāti 
un ietekme, to Eiropas pievienotā vērtība 
un resursu izmantojuma efektivitāte. It 
īpaši novērtējumā uzmanība tiks pievērsta 
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tam, lai visi mērķi būtu aizvien būtiski, kā 
arī tam, kādu ieguldījumu pasākumi sniedz 
mērķiem, kuri aprakstīti 2. un 3. pantā.

tam, lai visi mērķi būtu aizvien būtiski, kā 
arī tam, kādu ieguldījumu pasākumi sniedz 
mērķiem, kuri aprakstīti 2. un 3. pantā. 
Novērtējumā jāparedz 14. panta radītās 
ietekmes analīze par Eiropas datu un 
pakalpojumu tirgu, un attiecībā gadījumā 
jāpievieno priekšlikumi šīs regulas 
grozīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz 2018. gada 30. jūnijam 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā tiek sasniegti mērķi saistībā ar 
visiem uzdevumiem, kurus finansē 
Copernicus programma, kādi ir to rezultāti 
un ietekme, to Eiropas pievienotā vērtība 
un resursu izmantojuma efektivitāte. It 
īpaši novērtējumā uzmanība tiks pievērsta 
tam, lai visi mērķi būtu aizvien būtiski, kā 
arī tam, kādu ieguldījumu pasākumi sniedz 
mērķiem, kuri aprakstīti 2. un 3. pantā.

1. Vēlākais līdz 2016. gada 30. jūnijam 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā tiek sasniegti mērķi saistībā ar 
visiem uzdevumiem, kurus finansē 
Copernicus programma, kādi ir to rezultāti 
un ietekme, to Eiropas pievienotā vērtība 
un resursu izmantojuma efektivitāte. It 
īpaši novērtējumā uzmanība tiks pievērsta 
tam, lai visi mērķi būtu aizvien būtiski, kā 
arī tam, kādu ieguldījumu pasākumi sniedz 
mērķiem, kuri aprakstīti 2. un 3. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2016. gada 30. jūnijam 
iesniedz vidusposma novērtējuma 
ziņojumu. Tajā iekļauj precīzu 
novērtējumu par iespējamu izmaksu 
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pārsniegumu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Novērtējuma ziņojumā sīkāk aplūkots, 
vai Copernicus programmas organizācijas 
struktūra, pakalpojumu apjoms, kā arī 
datu un informācijas politika ir optimāli 
vai arī tie jāpielāgo jaunām tendencēm. 
Ziņojumā skatīta arī programmas 
efektivitāte un lietderība, kā arī tās 
ieguldījums 2. un 3. pantā minēto mērķu 
sasniegšanā.

Or. de

Pamatojums

Ar ierosinātajiem 22. panta grozījumiem pirms daudzgadu finanšu plāna beigām tiks 
nodrošināta Copernicus programmas savlaicīga pielāgošana un optimizēšana (iesaistot 
lietotāju grupas), kā arī šīs programmas nepārtrauktība.

Grozījums Nr. 158
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vēlākais [divu gadu laikā pēc tiesību 
akta stāšanās spēkā] Komisija sagatavo 
Copernicus datu un informācijas politikas 
novērtējuma ziņojumu par rezultātiem un 
ieguvumiem ekonomikā kopumā un par 
ietekmi uz saistītajiem tirgiem.
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Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi apzināt jaunās Copernicus datu un informācijas politikas rezultātus, lai pēc 
iespējas ātrāk novērtētu ietekmi uz ekonomiku un Eiropas kosmosa nozari.

Grozījums Nr. 159
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Novērtējuma ziņojuma rezultāti tiks 
iekļauti Komisijas priekšlikumā regulai 
par šīs regulas pārstrādi; Komisijai 
jāiesniedz minētais priekšlikums vēlākais 
līdz 2020. gada 1. janvārim.

Or. de

Grozījums Nr. 160
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 1. punktā minēto novērtējumu 
veic ciešā sadarbībā ar operatoriem, un 
programmas Copernicus lietotāju kopienas 
pārbauda programmas Copernicus 
lietderību un efektivitāti, kā arī tās 
devumu 2. un 3. pantā minētajiem 
mērķiem. Komisija šo novērtējumu 
rezultātus paziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai.

2. Komisija 1. un 1.a punktā minēto 
novērtējumu veic ciešā sadarbībā ar 
operatoriem un programmas Copernicus 
lietotāju grupām. Komisija šo novērtējumu 
rezultātus paziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Copernicus datu un informācijas 
politikas vidusposma pārskatīšanu veic 
divu gadu laikā no tās pieņemšanas, lai 
izvērtētu šīs politikas ietekmi uz 
ekonomisko ieguvumu nodrošināšanu.

Or. en


